
  

  

  

            
         شبكة األطباء

Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D0468 الرقة شارع الوادي 228225 022 أذن انف حنجرة عامر عبداهللا العلیوي. د 
D3039 الرقة جانب ساحة الكرنك 360018 0944 / 223598 022 أذن انف حنجرة حسن الحسن. د 
D0469 الرقة تل ابیض 223757 022 أطفال ألینا عزام. د 
D3064 الرقة فوق مخبر ابن زھر -شارع تل ابیض  685455 0933 / 216994 022 بولیة محمود الحاتم. د 
D3118 الرقة جانب مشفى الرسالة -شارع تل ابیض  478775 0966 / 246279 022 عصبیة عامر الجبر. د 
D3089 الرقة جانب كازیة الشرطة -شمال دوار تل ابیض  627592 0933 / 263965 022 جراحة عصبیة مرعي البرازي. د 
D3128 الرقة مقابل الصیدلیة العمالیة -شارع تل ابیض  626551 0944 / 225784 022 عینیة محمد الشنواني. د 
D3197 الرقة جانب محطة الغانم -منطقة تل ابیض  305318 0944 / 733700 022 عظمیة خلیل عبد اهللا. د 
D4685 الرقة بناء الدندل -الخضر جنوب صیدلیة  -شارع تل ابیض  703794 0944 / 283832 022 قلبیة ھشام عبد الرحمن القاسم. د 
D3130 الرقة شباط ٢٣شارع  282386 0944 / 245993 022 قلبیة عبد الكریم الحریر. د 
D3131 الرقة جانب محل بیت الریاضة -شارع تل أبیض  265615 0944 / 231111 022 قلبیة محمد عسكر. د 
D3054 الرقة تل ابیض -مدینة  971494 0967 / 210923 022 داخلیة كمال مصطفى. د 
D3191 الرقة الشارع العام -معدان  755225 0944 / 257584 022 داخلیة عبد الجبار بربندي. د 
D3056 الرقة شارع الوادي -مدینة  217242 0944 / 228322 022 داخلیة مصطفى النمر. د 
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D0465 الرقة مقابل صیدلیة الشرق -تل ابیض  241041 022 جراحة عامة مروان عبد اللطیف دكاك. د 
D3078 الرقة دوار الخضرة -شارع تل ابیض  265645 0944 / 225830 022 جراحة عامة محمد الصالح. د 
D4139 الرقة بناء الخزینة -شارع الوادي  274493 0933 / 283767 022 جراحة صدریة یوسف البرازي. د 
D3065 الرقة جانب المستوصف الصحي -قریة غانم العلي  338388 0933 / 220244 022 جراحة صدریة حازم العجیلي. د 
D3192 الرقة جانب صیدلیة الخضر -تل ابیض  311137 0955 / 411200 022 نسائیة وتولید حسین االحمد. د 
D3141 الرقة خلف صیدلیة الخضر -تل ابیض  132175 0999 / 225665 022 نسائیة وتولید حسین دندل. د 
D3142 الرقة جانب صیدلیة محمد الحمود -شارع تل ابیض  223606 0944 / 223606 022 نسائیة وتولید خلیل األحمد الحمود. د 
D3199 الرقة شارع تل ابیض 730227 0944 / 731227 022 نسائیة وتولید عز الدین المخلف. د 
D3031 الرقة شارع تل ابیض 657764 0988 / 218630 022 داخلیة -غدد صم  عبد القادر الناشف. د 
            

         شبكة الصیدلیات
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
P0851 الرقة شرق مكتبة الشھید  -شارع تل أبیض  647979 0932 / 213132 022 أسعد حبش االبراھیم . د صیدلیة القفاف 
P0560 الرقة دوار مفرق الجزیرة 320811 0944 / 249001 022 احمد محمد الحمد. د صیدلیة احمد الحمد 
P0604 الرقة بناء ابي ذر الغفاري -دوار تل ابیض  -النھضة  789404 0933 / 260474 022 لما محمد المصطفى. د صیدلیة لما محمد المصطفى 
P0605 الرقة مقابل جامع باسل -درعیة  789404 0933 / 245057 022 مصطفى البرازي. د صیدلیة البرازي 
P0677 الرقة شارع الساقیة -حي تشرین  919220 0966 / 246086 022 حمود حواري. د صیدلیة حمود حواري 
P0708 الرقة غرب بناء الجمیلي - شارع المثنى  - التوسعیة  969615 0944 / 249733 022 نھاد الطیار. د صیدلیة نھاد الطیار 
            

         شبكة مراكز األشعة
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المركز اسم الطبیب 
L0052 الرقة ممدوح الفھد.مقابل د -تل ابیض  219177 022 الرافقة للتشخیص الشعاعي جاسم الحیوي. د 
            

         شبكة المخابر
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0284 الرقة مقابل مشفى الرسالة -تل ابیض  211136 022 أحمد شعبان. د مخبر الرشید 
L0286 الرقة مقابل صیدلیة تحت المطر  -الوادي  229214 022 مجد الدین سوید. د مخبر سوید 
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L0287 الرقة مقابل صیدلیة الرحمن  -دوار تل ابیض  210630 022 محمد عزت مصطفى. د مخبر عزت 
L0288 الرقة بناء مشفى الحكمة  -شارع تل ابیض  221768 022 محمد العبود. د مخبر الرازي 
L0289 الرقة مجمع الصیادلة  -تل ابیض   224401 022 مصطفى النایف. د مخبر النایف 
L0290 الرقة مقابل صیدلیة محمد الحمود -شارع تل ابیض  222953 022 خلیل العلو. د مخبر الكندي 
L0291 الرقة مقابل جامع الفواز -شارع تل ابیض  223933 022 حسن العیسى. د مخبر ابن حیان 
L0292 الرقة جانب دھانات ابو الرز -تل ابیض  240536 022 خلف البرھو. د مخبر ابن النفیس 
L0293 الرقة مقابل جامع الفوال  -تل ابیض  226102 022 عبد السالم األبرش. د مخبر األبرش 
L0294 الرقة جانب مدرسة الحریة  -شارع القوتلي  280777 022 عبد الباري السعدو. د مخبر الرقة 
L0295 الرقة مقابل جامع الفواز -شارع تل ابیض  227200 022 مثنى المطر. د مخبر الفرات 
L0296 الرقة جانب الصیدلیة العمالیة -شارع الوادي  226861 022 عائشة الموسى. د مخبر العساف 
L0297 الرقة مقابل فرن االندلس  -تل ابیض  212640 022 ابراھیم حاج خلف. د مخبر ابن زھر 
L0298 الرقة جانب الدكتور آصف شاھر  -شباط  ٢٣شارع  242090 022 المؤزر الحمود. د مخبر المؤزر 
L0299 الرقة جانب مشفى الرسالة  -تل ابیض  243800 022 محمد علي الحسن. د مخبر العلي 
L0301 الرقة شارع االطباء  -المنصورة  720266 022 نصر خلوف. د مخبر المنصورة 
L0302 الرقة عبارة المذھول  - الشارع الرئیسي  -الطبقة  712722 022 خولة الحمصي. د مخبر الشفاء 
L0303 الرقة اول الشارع العریض  -الثورة  714442 022 فھد حبتور. د فھد حبتور. مخبر د 
L0305 الرقة بنایة الصبح -مقابل مطعم بكور  -مدینة الثورة  718226 022 ھناء سلیمان. د ھناء سلیمان. مخبر د 
L0306 الرقة الشارع العام  -تل ابیض  731010 022 عبد المطلب مسلم. د مخبر العال 
L0307 الرقة جانب عیادة الدكتور سالم - الشارع العام  -السلوك  732363 022 خلیل العبد اهللا. د مخبر العبد اهللا 
            

         شبكة المشافي
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0041 الرقة دوار النعیم 233466 022 / 232211 022 دار الشفاء 
H0143 الرقة غرب البانوراما 220056 / 220058 / 280703 / 280707 022 مشفى الرقة االھلي 
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